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A fürdőzés mellett változatos programokban vettünk részt: 
fergeteges hangulatú tábornyitón, ahol kb. ezer gyerek énekelte 
együtt a tábori indulót, éjszakai akadályversenyen, amelyen 
ügyességünket kellett bizonyítanunk, vízi vidámparkban 
csúszdázhattunk, a táncházban élő zenére táncolhattunk, 
kisvonattal felmentünk a közeli hegyre, hogy a csodálatos 
panorámában gyönyörködjünk.

A tábori olimpia versenyszámaiba is beneveztünk, és több 
érmet is szereztünk. A győztesek külön jutalomként Szalai 
Gyöngyi olimpiai harmadik helyezett vívótól vehették át az 
aranyérmet! A sportrajongók nagy örömére nem maradtunk le 
az olimpia eseményeiről sem, ugyanis óriási kivetítőn 
nézhettük a küzdelmeket. A tábort diszkó zárta, amelyen 
önfeledten buliztunk, aminek csak egy hibája volt, hogy rövid 
ideig tartott…

Elérkezett a hazaindulás napja, amelyet a kisebbek már 
vártak, mi, nagyobbak kevésbé. Útközben még két programon 
vettünk részt: katamaránnal áthajóztunk Badacsonyba, majd 
megálltunk a Velencei-tónál, ahol a korzón sétáltunk, 
fagyiztunk, elkölthettük maradék zsebpénzünket.

Felejthetetlen napokat töltöttünk együtt, amelyeket még 
maradandóbbá tesz a sok fotó, amit készítettünk, és az 
emléktárgyak, amelyeket kaptunk vagy vettünk. Köszönjük a fő 
szervezőnek, Tóbiásné Simon Emese igazgatóhelyettesnek, 
kísérő tanárainknak és szüleinknek, hogy lehetővé tették ezt a 
szép nyaralást.

A TÁBOROZÓK

Vízi cirkusz – Atlantisz gyermekei
A nyári szünidőben esetleg már unatkozó diákok számára 

rendkívül izgalmas szórakozási lehetőséget nyújtott a Fővárosi 
Nagycirkusz előadása, amelyet augusztusban láttunk.

Az előadás a titokzatos, mesék ködébe burkolózó Atlantisz 
kontinens világába varázsolt el bennünket. A vízi cirkuszi show 
során a porond hol fényjátékos szökőkúttá, hol csendes tóvá, hol 
háborgó tengerré változott, s mindezt kiegészítették a fellépő 

művészek csodálatos (néha már lélegzetelállító) mutatványai. A 
műsor igazi kuriózum volt a különleges technikáknak 
köszönhetően.

A gyermekeket magával ragadta a látvány és a zene együttes 
hatása, a cirkusz világának különleges légköre, és nagy 
tetszéssel fogadták a produkciót, melynek jelenetei 
valószínűleg hosszú időre megmaradnak az emlékezetükben. 
Úgy gondolom, az a 45 diák, aki ezt a programot választotta, 
nem bánta meg döntését, jól szórakozott. 

Az egyébként ingyenes belépőket a Magyar Cirkusz és 
Varieté Nonprofit Kft. ajánlotta fel az általános iskolás kitűnő 
tanulóknak. Országszerte kb. 112 ezren kapták meg ezt a 
jutalmat az év végi bizonyítványuk mellé, s örülünk annak, 
hogy iskolánk szervezett formában tudta biztosítani diákjai 
számára, hogy élni tudjanak a lehetőséggel.
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